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Jeśli dopiero dołączyłeś do Isagenix, witaj! Isagenix jest światowym liderem w branży wellness.  
Nasz sukces opiera się na bezkompromisowych produktach i możliwościach dostarczanych konsumentom na całym świecie. 

Wiemy również, że większość osób pragnących zmienić swoje nawyki, czerpie korzyści z posiadania struktury wsparcia, w celu 

wzmocnienia nowych pozytywnych zachowań i zdrowego stylu życia. Właśnie dlatego opracowaliśmy sposób nagradzania 

użytkowników, którzy dzielą się naszymi produktami. Tym, którzy chcą skorzystać z możliwości biznesowych Isagenix, oferujemy 

konkurencyjny Plan Kompensacyjny - jeden z najlepszych w branży. 

Wraz z rozwojem i ewolucją firmy, nasz Plan Kompensacyjny staje się coraz lepszy. Nie wszystkie firmy mogą się tym pochwalić. 

Plan Kompensacyjny Isagenix został opracowany na solidnych zasadach finansowych i stworzony, aby służyć przez lata. Od 2002 

r. Isagenix pomógł setkom tysięcy Użytkowników zarobić dodatkowe środki - tysiące z nich uzyskało ponad $100 000 USD, a 

setki więcej ponad 1 milion USD od momentu przystąpienia - a to dopiero  początek.  

Większość naszych Użytkowników cieszy się naszymi produktami, bez brania udziału w Planie Kompensacyjnym. Zachęcamy 

jednak wszystkich do dzielenia się naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kontroli masy ciała oraz programu energii 

i wydajności, oraz otrzymywania wynagrodzenia za pomoc innym w dążeniu do przemian, zarówno fizycznych, jak i sytuacji 

finansowej.

Pamiętaj, że Twoje indywidualne wyniki i sukces będą zależeć od wielu czynników, w tym Twojego osobistego wysiłku, 

poświęconego czasu, umiejętności społecznych i sprzedażowych oraz Twojej strefy wpływów. Isagenix nie może zagwarantować 

żadnego określonego poziomu zarobków. Nawet Niezależni Partnerzy Isagenix, którzy poświęcą znaczną ilość czasu, 

wysiłku i osobistych środków, mogą nie osiągnąć znaczącego sukcesu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym 

Oświadczeniem o Ujawnieniu Zarobków na IsagenixEarnings.com. 

Poniższe informacje mają na celu zapewnienie podglądu oraz szczegółowych informacji na temat naszej działalności i Planu 

Kompensacyjnego. Zdajemy sobie sprawę, że Plan Kompensacyjny może początkowo wydawać się nieco przytłaczający, kiedy 

jednak zapoznasz się z terminologią i pojęciami, dostrzeżesz potencjał, jaki może on posiadać!

1 Zarobki Niezależnych Partnerów Isagenix, które pojawiają się w tej publikacji, są jedynie przykładami i nie powinny być interpretowane jako typowe lub średnie. Poziom 
osiąganych dochodów zależy od umiejętności biznesowych Niezależnego Partnera, osobistych ambicji, czasu, zaangażowania, aktywności oraz czynników demograficznych. 
Aby zapoznać się ze średnimi zarobkami, zobacz Oświadczenie o Ujawnieniu Zarobków na stronie  IsagenixEarnings.com.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem  
Kompensacyjnym Isagenix

ISAGENIX
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Pierwszy Krok - Klient

Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest kontrola masy ciała, budowanie mięśni, prowadzenie zdrowszego i bardziej 

aktywnego życia, czy uzyskanie dodatkowego dochodu, zachęcamy Cię do rozpoczęcia działalności jako Klient. 

Każda osoba fizyczna może kupić produkty Isagenix za pośrednictwem Niezależnego Partnera Isagenix lub może zdecydować 

się na otwarcie Konta Członkowskiego Klienta Isagenix i skorzystać z rabatów w wysokości 10–25% od sugerowanych cen 

detalicznych. Poniższa tabela przedstawia dostępne opcje, z których Klient musi wybrać dołączając do Isagenix:

Preferowani Klienci nie biorą udziału w Planie Kompensacyjnym, . 

 

Typ Użytkow-
nika Wartość

Z programem 
zamówień 
Autoship

Roczna 
Opłata członkowska  

 (w tym podatek VAT)

Ceny ^

Możliwość 
uzyskania dodatkowych 

rabatów 
i nagród 

Preferowany 
Klient

Najlepsza Tak £0/€0 25% zniżki od 
ceny detalicznej Tak

Lepsza Nie £0/€0 25% zniżki od 
ceny detalicznej Nie

Klient Dobra Tak lub Nie £0/€0 10% zniżki od 
ceny detalicznej Nie

Ceny mogą podlegać zaokrągleniom. 

^ Zniżki procentowe podane są w przybliżeniu.

Zacznij jako 
Klient
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Pierwszy okres 90 
dni

Skumulowany
Obrót

Zespołowy (GV)

Obrót
Zespołowy (GV)
Zgromadzony

przez pierwszy okres 
90 dni

Klienci mogą gromadzić dowolny Obrót Osobisty powyżej 100 PV w dowolnym 

okresie 30 dni, a także Obrót Zespołowy całej organizacji przez pierwsze 90  dni, 

jeśli użytkownik zdecyduje się zostać Niezależnym Partnerem i rozpocząć działalność 

z Isagenix. Aby skorzystać ze zgromadzonego Obrotu Zespołowego, Klient musi 

otworzyć konto jako Niezależny Partner Isagenix w ciągu 180 dni od daty rejestracji. 

Obrót Zespołowy jest gromadzony tylko przez pierwsze 90 dni. Po okresie 90 

dni, dodatkowy Obrót Zespołowy nie będzie gromadzony. Jeśli Klient nie zostanie 

aktywnym Niezależnym Partnerem w ciągu pierwszych 90 dni, skumulowany Obrót 

Zespołowy zostanie utrzymany przez dodatkowe 90 dni, po czym cały Obrót zostanie 

usunięty. Jeśli Klient zostanie Niezależnym Partnerem i zgromadził Obrót Zespołowy, 

musi aktywować konto składając zamówienie za minimum 100 PV w ciągu 30 dni od 

zmiany statusu konta, aby kontynuować gromadzenie Obrotu. Dodatkowe informacje 

znajdziesz w Twoim Wirtualnym Biurze.

Ty

Rodzaj zniżki dla Nowych Użytkowników
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Obrót Prowizyjny (BV) -   Wartość punktowa przypisana 
do każdego produktu Isagenix podlegającego prowizji (w 
tym Zestawów). BV służy do śledzenia i pomiaru sprzedaży 
produktów oraz obliczania prowizji. Na przykład, poniżej 
przedstawiona kombinacja produktów byłaby równa 235 BV:

 
Obrót Osobisty (PV) -  Łączny Obrót Prowizyjny (1) 
zamówień osobistych Niezależnego Partnera, zakupionych 
bezpośrednio od Isagenix (niezależnie czy produkty są 
przeznaczone do użytku osobistego czy odsprzedaży) 
oraz (2) zamówień bezpośrednich Klientów Detalicznych 
(złożonych przy pomocy Strony Replikowanej Niezależnego 
Partnera).

Obrót Zespołowy (GV) - Łączny Obrót Prowizyjny, 
zgromadzony w organizacji marketingowej Niezależnego 
Partnera.

Ranga Wypłacana (Paid-As Rank) Ranga, do której 
Niezależny Partner kwalifikuje się w danym dniu, obliczana 
na podstawie wartości PV Partnera i/lub BV Osobiście 
Zarejestrowanych członków zespołu, jego rangi i liczby 
Osobiście Zarejestrowanych członków zespołu.

Osobiście Zarejestrowany - gdy pomagasz komuś 
otworzyć konto członkowskie w Isagenix - jako Klient lub 
Niezależny Partner, są oni uważani za Twoich „Osobiście 
Zarejestrowanych” Członków, oraz przypisane im zostaje 
miejsce w Twoim Drzewie Zespołowym- w Twoim Zespole 
Sprzedaży po lewej lub prawej stronie. 

 
Drzewo Zespołu -  Struktura organizacyjna używana 
przez Isagenix do śledzenia rejestracji i aktywności 
sprzedaży wszystkich klientów i Partnerów w celu 
gromadzenia i wypłacania premii i prowizji. Drzewo Zespołu 
służy również do określania kwalifikacji do rang w ramach 
Planu Kompensacyjnego Isagenix.
 
Status Aktywności -   Twój status aktywności obliczany 
jest codziennie, na podstawie tego, czy spełniłeś wymagania 
kwalifikacyjne w ciągu poprzedzających 30 dni. Aby 
otrzymać wynagrodzenie inne niż zyski detaliczne i Bonus 
za Przedstawienie Produktu, Twoje konto musi być aktywne. 

Aby być Aktywnym Niezależnym Partnerem w danym dniu, 
musisz osobiście wygenerować Obrót Osobisty o wartości 
min. 100PV w okresie poprzednich 30  dni. Można tego 
dokonać poprzez zakup produktów (na własny użytek lub 
w celu odsprzedaży Klientom Detalicznym) lub poprzez 
sprzedaż Bezpośrednim Klientom Detalicznym poprzez 
Twoją Stronę Replikowaną.

Oprócz możliwości utrzymania statusu Aktywności poprzez 
osobiste zakupy, Niezależni Partnerzy zarejestrowani we 
Włoszech mogą utrzymać Aktywność poprzez posiadanie 
Obrotu Osobiście Zarejestrowanych o wartości minimum 100 
BV w każdym Zespole Sprzedaży (Lewym i Prawym Zespole) 
w ciągu ostatnich 30 dni, plus 5-dniowy okres karencji, oraz 
posiadanie Obrotu Osobistego o wartości 0 lub więcej.

Często używane pojęcia

Lista pojęć wraz z wyjaśnieniem znajduje się w Słowniczku załączonym do Planu Kompensacyjnego (oraz w Kodeksie Etyki 

i Regulaminie Członkostwa Isagenix). Jednakże kilka popularnych terminów umieszczono poniżej, aby pomóc w wyjaśnieniu 

pewnych podstawowych koncepcji.

Zakupy osobiste / bezpośrednia sprzedaż detaliczna
w sumie   100 PV / BV   w ciągu ostatnich 30 dni.

TyZespół po lewej stronie Zespół po prawej 
stronie

Utrata Wagi Pakiet Premium
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Przegląd
Plan Kompensacyjny Isagenix zachęca ludzi do współpracy w celu osiągnięcia celów finansowych.  

Po rejestracji, nowi Klienci i Niezależni Partnerzy zostają przypisani do unikalnego miejsca w organizacji marketingowej Sponsora 

Rejestracji, która składa się z dwóch Zespołów Sprzedaży lub „nóg” - po prawej stronie („Zespołu po prawej stronie”) i lewej 

stronie („Zespół po lewej stronie”). Wynagrodzenie Niezależnego Partnera wynika głównie z zakupów produktów dokonywanych 

przez jego organizację marketingową. W miarę rozwoju organizacji marketingowej Niezależnego Partnera, rośnie sprzedaż 

produktów, dzięki czemu można również zarobić więcej środków.

Rangi

Niezależny Partner Isagenix może osiągnąć pięć Rang:

• Niezależny Partner

• Konsultant

• Manager

• Dyrektor

• Executive

Każda ranga ma określone korzyści i przywileje.

Możliwości zarabiania
Isagenix oferuje Niezależnym Partnerom kilka sposobów zarabiania pieniędzy:

• Zyski detaliczne

• Bezpośrednie zyski detaliczne

• Bonusy za Przedstawienie Produktu

• Bonusy Zespołowe - znane jako Cykle

• Bonusy Zespołowe Executive Matching

• Programy Motywacyjne i Promocje

Przegląd Planu Kompensacyjnego

Zyski detaliczne -  Niezależni Partnerzy mogą zamawiać 

produkty bezpośrednio przez Isagenix po promocyjnych 

cenach i bezpośrednio sprzedawać produkty klientom 

detalicznym. Różnica pomiędzy kosztem zakupu produktu 

przez Niezależnego Partnera, a ceną sprzedaży, określana jest 

jako zysk detaliczny. (Należy pamiętać, że Obrót Prowizyjny 

uzyskany z produktów, które zamawiasz w celu sprzedaży 

detalicznej, jest traktowany jako Obrót Osobisty). 

Bezpośrednie zyski detaliczne -  Niezależni Partnerzy 

mogą również polecać Klientom Detalicznym zamawianie 

produktów bezpośrednio od Isagenix, za pośrednictwem 

Strony Replikowanej, w celu uzyskania bezpośrednich zysków 

detalicznych. Bezpośrednie zyski detaliczne wypłacane są co 

tydzień i są obliczane przez odjęcie ceny hurtowej i opłaty 

administracyjnej. (Obrót Prowizyjny każdej bezpośredniej 

sprzedaży detalicznej jest traktowany jako Obrót Osobisty. W 

przypadku zamówień o wartości powyżej 100PV - nadwyżka 

obrotu zostanie przeniesiona do obrotu słabszego Zespołu 

Sprzedaży, generując dodatkowy obrót prowizyjny zespołu.  

Bonus za Przedstawienie Produktu (PIB) -   Jest to bonus 

za zakup kwalifikujących zestawów lub systemów przez nowo 

zarejestrowanych Użytkowników. Wysokość bonusu może 

różnić się w zależności od zakupionego zestawu lub systemu. 

Od czasu do czasu Isagenix może organizować promocje, które 

mogą podwoić wartość PIB!  
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Bonusy Zespołowe -  Bonusy Zespołowe są podstawą 

Planu Kompensacyjnego. Partnerzy o Randze Wypłacanej 

Konsultant i wyższej, są uprawnieni do zdobywania Bonusów 

Zespołowych, poprzez sprzedaż produktów w swoim 

zespole sprzedaży. Gdy Niezależny Partner zgromadzi co 

najmniej 900 BV Obrotu Zespołowego (GV), z czego co 

najmniej 300 BV pochodzi jednego Zespołu Sprzedaży 

(Zespołu o słabszym obrocie), a 600 BV pochodzi z 

drugiego Zespołu Sprzedaży (Zespołu o mocniejszym 

obrocie), Niezależny Partner otrzymuje Bonus Zespołowy, 

zwany także Cyklem. Niezależny Partner może zarobić wiele 

Cykli dziennie, do 250 Cykli tygodniowo.

Bonusy Zespołowe Executive Matching - Aktywni 

Użytkownicy o Randze Wypłacanej Executive są uprawnieni 

do otrzymania Bonusu Zespołowego Executive Matching 

w wysokości 10% wartości Bonusów Zespołowych 

(Cykli) uzyskanych przez ich Osobiście Zarejestrowanych 

Użytkowników o Randze Konsultant i wyższej. Bonusy 

Zespołowe Executive Matching są obliczane codziennie i 

wypłacane co tydzień.  Użytkownicy o Randze Wypłacanej 

Executive mogą zarobić maksymalnie 25 Bonusów 

Zespołowych Executive Matching od jednego Osobiście 

Zarejestrowanego Konsultanta, a maksymalnie (łącznie) 250 

w ciągu tygodnia.

Programy Motywacyjne i Promocje -   Isagenix może od 

czasu do czasu oferować dodatkowe programy motywacyjne 

i promocje, aby zachęcić i nagrodzić tych, którzy dzielą 

się produktami Isagenix z innymi.  Niektóre z naszych 

bardziej popularnych programów motywacyjnych i promocji 

obejmują IsaBody Challenge  ® konkurs IsaRally, Premie za 

Osiągnięcie Rangi i Leadership Pools.



Dotyczy wszystkich europejskich rynków Isagenix. Obowiązuje od Październik 2022 r.

Jak wypłacane jest wynagrodzenie
Po zdobyciu pierwszej prowizji lub bonusu, zostanie automatycznie utworzone elektroniczne konto płatnicze, zwane kontem 

IsaWallet ®. Twoje prowizje Isagenix zostaną przekazane bezpośrednio na Twoje konto IsaWallet, skąd będziesz mógł je przelać 

na Twoje konto Bankowe, wykorzystać do zapłaty za następne zamówienie, lub wykorzystać używając kartę Isagenix Visa®! 

Prowizje Isagenix wypłacane są co tydzień, w każdy poniedziałek następnego tygodnia. Uwaga: Płatność wynagrodzenia 

poniżej £10/€10 będzie wstrzymana do momentu, aż całkowita wartość zarobionych prowizji przekroczy £10/€10.

Niezależny Partner Isagenix - Krok 1
Każda osoba, która pragnie uczestniczyć w Planie Kompensacyjnym, może ubiegać się o status Niezależnego Partnera Isagenix 

wypełniając proces aplikacji. Jest to krok 1 w Planie Kompensacyjnym. Użytkownicy mogą złożyć wniosek, rejestrując się 

bezpośrednio jako Niezależny Partner lub logując się do swojego Konta Klienta - jest to ta sama strona, która używana jest do 

składania zamówień - i postępując zgodnie z podanymi krokami. Mogą także skontaktować się ze swoim Sponsorem Rejestracji, 

który pomoże wykonac pierwsze kroki w zapisie.. Jeśli nie jesteś Klientem, skontaktuj się z Niezależnym Partnerem Isagenix w 

celu uzyskania pomocy w założeniu konta.

Niezależni Partnerzy mogę zakupić produkty w takich samych cenach jak Klienci, otrzymują oni dostęp do osobistej Strony 

Replikowanej, poprzez którą Klienci Detaliczni mogą kupować produkty. Niezależni Partnerzy mają również dostęp do 

specjalnych promocji, szkoleń i materiałów pomocniczych. Niezależni Partnerzy Isagenix są uprawnieni do uzyskiwania 

zysków detalicznych, bezpośrednich zysków detalicznych i Bonusu za Przedstawienie Produktu. Mogą także gromadzić Obrót 

Zespołowy, jednak Bonusy Zespołowe (Cykle) nie zostaną wygenerowane, dopóki Niezależny Partner nie zakwalifikuje się do 

Rangi Wypłacanej Konsultant lub wyższej. 

Należy pamiętać, że Użytkownicy rejestrujący się jako Niezależni Partnerzy Isagenix w Wielkiej Brytanii, będą podlegać regule 

200£/7 dni*

Konsultant - krok 2
Gdy aktywnie udostępniasz produkty za pośrednictwem systemu „You Share, They Share, Repeat”, możesz przejść do kroku 

2 - Konsultant. Zostań Konsultantem, gromadząc 100 PV oraz utrzymując co najmniej 100 BV od Osobiście Zarejestrowanych 

Użytkowników w każdym z Twoich Zespołów Sprzedaży (po lewej i po prawej stronie) w ciągu poprzednich 30 dni, jak 

pokazano poniżej:

To tutaj pojawiają się Twoje Bonusy Zespołowe (Cykle)!

Jako promocja motywacyjna, po osiągnięciu Rangi Konsultant, Isagenix nagrodzi Cię premią za Osiągnięcie Rangi w wysokości 
37 GBP / 44 EUR. *** Możesz także uzyskać bonus w kwocie 74 GBP / 88 EUR za każdego Osobiście Zarejestrowanego Partnera 
(maksymalnie 20 Osobiście Zarejestrowanych Partnerów), któremu pomożesz uzyskać Rangę Konsultant. Oprócz możliwości 
zarabiania dostępnych dla Niezależnych Partnerów, Konsultanci mają jeszcze jeden sposób zarobku. To tutaj pojawiają się Twoje 
Bonusy Zespołowe (Cykle)!

Kwalifikacje do Rang oraz wynikające z nich korzyści 

Osobiście Zarejestrowany 100 
BV w ciągu ostatnich 30 dni

Osobiście Zarejestrowany
100 BV w ciągu ostatnich 30 dni

Zespół po le-
wej stronie

Zespół po prawej stronie

Razem 300 BV

Obrót Osobisty (PV) ** 100 PV

Zamówienia w ciągu ostatnich 30 dni

* Reguła 200 funtów została wdrożona przez Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii w 2007 roku, dla branży sprzedaży bezpośredniej, w celu ograniczenia maksymalnych 
wydatków  nowych współpracowników i dystrybutorów do 200 funtów (w tym koszty VAT, wysyłki, dodatkowe opłaty itp.) w ciągu pierwszych 7 dni od dołączenia. Nie 
jest to reguła wdrożona przez Isagenix; wszystkie firmy w Wielkiej Brytanii muszą trzymać się wspomnianej reguły.

** Obrót osobisty (PV) można gromadzić na podstawie zamówień osobistych (do użytku osobistego lub sprzedaży detalicznej).

*** Premie za Osiągnięcie Nowej Rangi to promocje motywacyjne, które są dostępne w momencie publikacji; nie są uważane za bezpośredni element Planu 
Kompensacyjnego i mogą być w każdej chwili zmienione, zmodyfikowane lub wycofane przez Isagenix.
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+

Jak wygląda Bonus Zespołowy (Cykl)?
Wyobraź sobie swoją organizację, w której zarówno Zespół Sprzedaży po lewej, jak i po prawej stronie, posiada konto bankowe, na 

którym gromadzi się Obrót Zespołowy. Ponieważ sprzedaż odbywa się w dowolnym miejscu w Twojej organizacji marketingowej, 

niezależnie od tego, czy są to Twoi Osobiście Zarejestrowani Użytkownicy czy nie, Obrót Prowizyjny (BV) zostaje dodany do konta. 

Za każdym razem, gdy uzyskasz Rangę Wypłacaną Konsultant oraz zgromadzisz łącznie co najmniej 600 BV z jednej strony i 300 

BV z drugiej strony, zdobywasz jeden Cykl, co jest równe wartości 40£/47,84€ *. 

Oto przykład: załóżmy, że zgromadziłeś 1000 BV w Zespole Sprzedaży po lewej stronie i 250 BV w Zespole Sprzedaży po prawej 

stronie, nowe zamówienie o wartości 100 BV zostało złożone przez Użytkownika będącego częścią Twojego Zespołu Sprzedaży 

po prawej stronie, więc masz teraz 350 BV po prawej stronie. Ponieważ po lewej stronie zgromadziłeś co najmniej 600 BV oraz co 

najmniej 300 BV po prawej stronie, następuje Cykl. 

W takiej sytuacji, wykorzystane 600 BV i 300 BV zostanie odliczone, pozostawiając tak zwany „holdover volume” („Obrót 

Zachowany”) wynoszący 400 BV po lewej i 50 BV po prawej:

Holdover volume (Obrót Zachowany) będzie się kumulował tak długo, jak długo utrzymasz Rangę Wypłacaną Konsultant, lub 

dopóki nie doświadczysz tzw. MegaCycle (więcej informacji na stronie 10). Niezależni Partnerzy, pozostając aktywnymi, także 

mogą gromadzić Obrót Prowizyjny, ale nie są uprawnieni do zdobywania Cykli Bonusów Zespołowych, dopóki nie zostaną 

Konsultantami. 

Cykle obliczane są codziennie i wypłacane co tydzień, a ponieważ kumulujesz sprzedaż z całej Twojej organizacji 

marketingowej, bez względu na to, jak bardzo rozwinięta może ona być - możesz zarabiać wiele cykli dziennie, aż do 250 razy 

w ciągu tygodnia prowizji.

Ty

Zespół po 
lewej stronie

Bank Bank

Zespół po prawej 
stronie

600 GV 300 GV
= 1 cykl (40£/47,84€ *) 

900 BV

#1 rzecz do  
zapamiętania

Prawdziwa siła Planu 
Kompensacyjnego 
wynika z budowania 
zespołu Partnerów 
sprzedających 
produkty Isagenix. 
Twoim celem powinno 
być identyfikowanie, 
szkolenie i wspieranie 
innych w udostępnianiu 
produktów jak 
największej liczbie 
Klientów. 

Ty
Zespół po lewej 

stronie
Zespół po prawej 

stronie

* Wszystkie kwoty są podane w GBP/EUR i podlegają zaokrągleniu. Kwoty lokalne mogą podlegać Polityce wymiany walut Isagenix. Ta wartość może ulec zmianie
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300 BV

300 BV

100 BV

100 BV

100 BV

100 BV

200 BV 150 BV

900 BV
1 Cycle

 TOTAL: 1,000 BV
              -600 BV

    400 Holdover

TOTAL: 350 BV
            -300 BV

   50 Holdover
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Manager - krok 3
Aby zakwalifikować się do Rangi Manager, musisz posiadać Rangę Wypłacaną Konsultant i mieć przynajmniej dwóch Osobiście 

Zarejestrowanych Partnerów o Randze Wypłacanej Konsultant w ciągu ostatnich 30 dni.  Wszystko sprowadza się do dzielenia 

się produktami (You Share) z innymi, którzy w końcu robią to samo (They Share). (Jeśli zostaniesz Managerem w ciągu 60 dni 

od zostania Niezależnym Partnerem, możesz zostać Crystal Managerem i zdobyć premię promocyjną Crystal Manager o wartości 

185£/221€*). Oprócz korzyści i opcji zarobków dostępnych dla Managerów, użytkownicy o tej Randze kwalifikują się również do 

Promocji Leadership Pool dla Managerów. Więcej informacji na temat tej promocji możesz znaleźć w Twoim Wirtualnym Biurze. 

Dyrektor - Krok 4
Aby zakwalifikować się do Rangi Dyrektor, musisz 
posiadać Rangę Wypłacaną Konsultant i mieć 
przynajmniej sześciu Osobiście Zarejestrowanych 
Partnerów o Randze Wypłacanej Konsultant w ciągu 
ostatnich 30 dni.  (Isagenix oferuje promocję, dzięki 
której możesz uzyskać premię Crystal Dyrektor w 
wysokości 555£/664€ - aby się zakwalifikować, musisz 
mieć sześciu Osobiście Zarejestrowanych Konsultantów 
w Twoim Zespole w przeciągu 120  dni*). Oprócz 
korzyści i opcji zarobków dostępnych dla Dyrektorów, 
użytkownicy o tej Randze kwalifikują się również do 
Promocji Leadership Pool dla Dyrektorów i wyżej. Więcej 
informacji na temat tej promocji możesz znaleźć w 
Twoim Wirtualnym Biurze. 

Executive - krok 5
Następnym krokiem po osiągnięciu Rangi Dyrektor, 
jest Ranga Executive. Aby zakwalifikować się do 
Rangi Executive, musisz posiadać Rangę Wypłacaną 
Konsultant i mieć przynajmniej dziesięciu Osobiście 
Zarejestrowanych Partnerów o Randze Wypłacanej 
Konsultant (co najmniej pięciu w Zespole Sprzedaży 
po lewej, oraz pięciu w Zespole Sprzedaży po prawej 
stronie) w ciągu ostatnich 30 dni.  Gdy osiągniesz 
Rangę Executive, zyskujesz nowe sposoby zarabiania, 
dzięki tzw. Bonusom Zespołowym Executive Matching 
oraz możliwości Utworzenia Nowej Pozycji (patrz 
strona 8). Oprócz możliwości zarabiania dostępnych 
dla Managerów, użytkownicy o Randze Executive 
kwalifikują się również do Promocji Leadership 
Pool dla Dyrektorów i wyżej. Więcej informacji 
na temat tej promocji możesz znaleźć w Twoim 
Wirtualnym Biurze.  (Jeśli zakwalifikujesz się do 
Rangi Executive w ciągu 180 dni od rozpoczęcia 
działalności jako Niezależny Partner, otrzymasz 
premię Crystal Executive w wysokości 740£/886€*).

Zespół po lewej 
stronie

Zespół po lewej 
stronie

Zespół po prawej 
stronie

Zespół po prawej 
stronie

Osobiście 
Zarejestrowany 

Aktywny 
Konsultant

Ty

Zespół po lewej 
stronie

Zespół po prawej 
stronie

Osobiście Zarejestrowany Aktywny 
Konsultant

Osobiście Zarejestrowany Aktywny 
Konsultant

* Premie za Osiągnięcie Nowych Rang oraz Bonus Crystal są programami motywacyjnymidostępnymi w momencie 
publikacji; nie są uważane za bezpośredni element Planu Kompensacyjnego i mogą być w każdej chwili zmienione, 
zmodyfikowane lub wycofane przez Isagenix. Wszystkie kwoty są podane w GBP/EUR i podlegają zaokrągleniu. 
Kwoty lokalne mogą podlegać Polityce wymiany walut Isagenix. Ta wartość może ulec zmianie
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Oto przykład -   Jeśli jeden z Twoich Osobiście 

Wprowadzonych Konsultantów zarobi 100 Cykli w ciągu 

tygodnia prowizji, Ty, posiadając Rangę Wypłacaną 

Executive, możesz zarobić 10 dodatkowych Cykli (10 

procent ze 100 Cykli uzyskanych przez tego Użytkownika) 

w danym tygodniu. Zakładając, że każdy cykl ma wartość 

40£/47,84€*, to dodatkowe 400£/478€ * dzięki Bonusowi 

Zespołowemu Executive Matching w tym tygodniu!

Bonus Zespołowy 10% Executive Matching
Po zakwalifikowaniu się do Rangi Executive zostaniesz uznany za lidera Isagenix. Oprócz wspomnianych korzyści, Aktywni 

użytkownicy o Randze Wypłacanej Executive są uprawnieni do otrzymania Bonusu Zespołowego Executive Matching w 

wysokości 10% wartości Bonusów Zespołowych (Cykli) uzyskanych przez ich Osobiście Zarejestrowanych Użytkowników o 

Randze Konsultant i wyższej. Oznacza to, że możesz zarobić do 500 Cykli na Centrum Biznesowe w ciągu tygodnia prowizji 

- 250 Cykli Bonusu Zespołowego plus do 250 Bonusów Zespołowych Executive Matching. (Nie więcej niż 25 Cykli Bonusu 

Zespołowego Executive Matching w ciągu tygodnia prowizji na  jednego Osobiście Zarejestrowanego Konsultanta lub wyżej).

Spokojnie. Dasz radę!
Jeśli wydaje Ci się to przytłaczające, jest to 
całkowicie   normalne! Nie oczekujemy, że 
zostaniesz ekspertem z dnia na dzień. Dlatego 
zapewniamy dodatkowe narzędzia dostępne na 
IsagenixBusiness.com oraz szczegółowe szkolenia 
podczas wydarzeń Isagenix! 

Utworzenie Nowej Pozycji
Użytkownicy, który osiągnęli Rangę Wypłacaną przez trzy kolejne miesiące, których Zespół osiągnął średnio 225 Cykli w ciągu 

13 tygodni, mogą ubiegać się o Utworzenie Nowej Pozycji. Pierwsza Nowa Pozycja byłaby umieszczona bezpośrednio nad 

istniejącym Kontem Executive (Pozycja Podstawowa). (Kolejne Nowe Pozycje byłyby umieszczone bezpośrednio nad ostatnią 

Nową Pozycją, która stałaby się wtedy Pozycją Podstawową). Jeśli utworzenie Nowej Pozycji zostanie zatwierdzone, Pozycja 

Podstawowa staje się częścią jednego z Zespołów Sprzedaży (t.j. Głównego Zespołu Sprzedaży). Oznacza to, że Executive 

może wykorzystać obrót uzyskany przez Pozycję Podstawową jako jedną z nóg Nowej Pozycji. Kwalifikacje do awansu każdej 

Nowej Pozycji są takie same, jak dla każdego innego konta. Nowa Pozycja zapewnia sposób na dalszy rozwój, budowanie, 

a także korzystanie ze wszystkich korzyści rozwoju, promocji i programów motywacyjnych. (Aby uzyskać więcej informacji, 

zapoznaj się z formularzem „Wniosek o Nową Pozycję” i przewodnikiem „The Platinum Book”). 

Utwórz Nową Pozycję 
tutaj

Zbuduj nowy
Zespół tutaj

Ty

Nowa 
Pozycja

Zespół po le-
wej stronie

Zespół po prawej 
stronie

Nowa 
Noga

Podstawowa
Pozycja  250 Cykli +Bonus 

Zespołowy Executive Matching

* Wszystkie kwoty są podane w GBP/EUR i podlegają zaokrągleniu. Kwoty lokalne mogą podlegać Polityce wymiany walut Isagenix. Ta wartość może ulec zmianie
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Ranga Uznania Platinum - Krok 6
Kolejną zaletą zostania Executive, który kwalifikuje się do utworzenia Nowej Pozycji, jest przyznanie Rangi Uznania, którą 

nazywamy Platinum. Platinum to najwyższy stopień uznania! Status Platinum obejmuje dodatkowe możliwości i korzyści poza 

Planem Kompensacyjnym!

Programy Motywacyjne i Promocje
Ostatnim sposobem na zarabianie z nami są nasze programy motywacyjne i promocje. IsaBody Challenge® nagradza 

uczestników bezpłatnymi produktami i gadżetami za przemianę fizyczną i zmianę ich życia. Isagenix ma także wiele innych 

promocji, w tym specjalne wycieczki, podróże, nagrody, bonusy gotówkowe, sprzęt marki Isagenix i wiele innych. Sprawdź 

zakładkę „Konkursy i promocje” w Twoim Wirtualny Biurze lub odwiedź IsagenixBusiness.com, aby zapoznać się ze wszystkimi 

programami motywacyjnymi i promocjami, które Isagenix obecnie oferuje. 

Programy Uznania
 

Isagenix wierzy w wyrażanie uznania dla Niezależnych Partnerów i Liderów za ich osiągnięcia. W miarę Osiągania Nowych Rang, 

przyznawana jest oznaka upamiętniająca każde z tych osiągnięć.

Po zakwalifikowaniu się jako Konsultant, możesz kwalifikować się do dodatkowego uznania w ramach naszych 
programów Silver Circle.
Silver Circle -   Program Silver Circle uznaje 
Użytkowników o Randze Wypłacanej od Konsultanta 
do Dyrektora, za osiąganie nowych kamieni milowych 
w Planie Kompensacyjnym. Gdy zdobędziesz 
dodatkowe gwiazdki (stars), otrzymasz nową oznakę 
dla  upamiętnienia Twojego sukcesu.

Jak to działa:

Po zakwalifikowaniu się do Rangi Executive możesz kwalifikować się do dodatkowego uznania w ramach 
naszych programów Golden Circle.
Golden Circle -   Program Golden Circle uznaje 
Użytkowników o Randze Wypłacanej Executive 
za osiąganie nowych kamieni milowych w Planie 
Kompensacyjnym. Gdy zdobędziesz dodatkowe 
gwiazdki (strars), otrzymasz nową oznakę dla 
upamiętnienia Twojego sukcesu.

Jak to działa:

Uwaga: Dla programów uznania, Isagenix liczy różne działania generujące dochód i oblicza ich równoważną wartość, w celu 

ustalenia całkowitych tygodniowych Cykli. Te działania są konwertowane na równoważną wartość Cykli w ciągu tygodnia 

prowizji, w którym są zdobywane, i dodawane do Bonusu Zespołowego i Bonusu Zespołowego Executive Matching za dany 

tydzień prowizji.

Po zakwalifikowaniu się i zatwierdzeniu jako Platinum, możesz kwalifikować się do dodatkowego uznania za 
pośrednictwem naszych Programów Platinum  .
Platinum -   Użytkownik o Randze Wypłacanej 
Executive, który zakwalifikował się do utworzenia 
Nowej Pozycji, zostaje automatycznie przeniesiony 
do poziomu Platinum.

Jak to działa:

Star Executive -  Nasz program Star Executive uznaje użytkowników o Randze Executive, którzy pomagają ich Osobiście 

Zarejestrowanym Niezależnym Partnerom uzyskać Rangę Executive. Za każdego Osobiście Zarejestrowanego Niezależnego 

Partnera, który osiągnie rangę Executive, otrzymasz kolejną gwiazdkę (star) i oznakę upamiętniającą to osiągnięcie.

ISAGENIX MILLIONAIRE -  Niezależni Partnerzy, którzy zarobili 1 milion USD lub więcej od momentu dołączenia do Isagenix, są 

rozpoznawani dzięki eleganckiej odznace. Zyski odzwierciedlają kwoty brutto, nieobejmujące żadnych wydatków biznesowych. 

Informacje o średnich zarobkach można znaleźć na IsagenixEarnings.com. Tacy Niezależni Partnerzy otrzymają uznanie poprzez 

Isagenix Legacy Club.
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Cechy szczególne Planu Kompensacyjnego Isagenix
Rynki Międzynarodowe
Niezależni Partnerzy o dobrej opinii mogą poprosić o zgodę na uczestnictwo na rynkach (poza swoim regionem macierzystym), 

gdzie firma Isagenix jest legalnie zarejestrowana i otwarta na działalność. Aby aplikować, Niezależni Partnerzy muszą wypełnić 

i złożyć Wniosek o Sponsoring Międzynarodowy oraz Umowę wraz z Roczną Regionalną Opłatą Partnerską, w stosownych 

przypadkach. Opłata ta stanowi uzupełnienie Wniosku złożonego przez Niezależnego Partnera i obejmuje dodatkowe 

usługi i szkolenia w Systemie Wsparcia Partnera oraz dostęp do Replikowanej Strony. Jako Sponsor Międzynarodowy masz 

prawo do zarabiania prowizji w Regionach Międzynarodowych. Zatwierdzeni Aktywni Partnerzy o Randze Wypłacanej 

Konsultant lub wyższej mogą zarabiać dzięki Obrotowi Zespołowemu generowanemu przez Nieżależnych Partnerów w ich 

Zespołach Sprzedaży, którzy mieszkają poza ich krajem. (Obowiązują ograniczenia. Dodatkowe informacje można znaleźć na 

IsagenixBusiness.com). 

Polityka Wymiany Walut    firma Isagenix opracowała Mnożnik Prowizji na podstawie źródła obrotu uzyskanego 

w każdym kraju, w którym Niezależny Partner prowadzi działalność. Nowy Mnożnik Prowizji będzie średnią ważoną, 

która jest unikalna dla wielkości przychodu z każdego kraju i będzie używana jako Mnożnik dla ich prowizji. Nowy 

Mnożnik Prowizji będzie obliczany i aktualizowany co kwartał i będzie miał zastosowanie do każdego Niezależnego 

Partnera, którego co najmniej 10% (lub więcej) wartości Obrotu pochodzi spoza jego kraju ojczystego.

Nagrody za subskrypcję
Jest to wygodny program, dzięki któremu wybrane zamówienie jest opracowywane co miesiąc. Zamówienia Nagrody za 

subskrypcję zapewniają Użytkownikom dodatkowe oszczędności oraz wygodę.

Gwarancja 50% Wypłaty Isagenix
Isagenix oferuje swoim Niezależnym Partnerom jeden z najbardziej przyjaznych programów, oraz jedną z najwyższych 

możliwości wypłat w branży marketingu sieciowego. Wypłacamy wynagrodzenie w wysokości 50% BV, które otrzymujemy za 

zakup produktów podlegających prowizji przez cały okres trwania naszego programu. W przypadku okresu wypłaty, w którym 

wypłata jest mniejsza niż 50%, niewykorzystane saldo pozostanie na rachunku kompensacyjnym w celu uzupełnienia przyszłych 

wypłat w razie konieczności. Jednakże, w celu ochrony możliwości wszystkich Niezależnych Partnerów Isagenix, firma ma 

ograniczenie w wysokości 50% na BV (Obrót Prowizyjny), który może być wypłacony.

Oto jak to działa:   
 Co tydzień obliczany jest całkowity Obrót Prowizyjny (BV) 

zakupów produktów podlegających prowizji, z czego 50% 

tego Obrotu jest dostępne w celu wypłaty w ramach Planu 

Kompensacyjnego. Firma, jako pierwsze wypłaca wszystkie 

obowiązujące prowizje PIB. Pozostałe środki tworzą pulę, która 

jest podzielona na wszystkich Niezależnych Partnerów, którzy kwalifikują się do Premii Zespołowych (Cykli) oraz 

Premii Zespołowych 10% Executive Matching.   Wartość Cyklu określana jest poprzez podział pozostałej puli przez 

całkowitą liczbę Cykli.

MegaCykl
MegaCykl ma miejsce pod koniec każdego dnia, w którym zgromadzono minimum 100 Cykli od daty rejestracji Niezależnego 

Partnera (1) lub (2) ostatniego MegaCyklu. W celu utrzymania stabilności Planu Kompensacyjnego, Isagenix utrzyma do 150 

000 Obrotu GV w Głównym Zespole Sprzedaży, oraz całkowity Obrót pozostałych GV w Zespole Sprzedaży o Słabszym 

Obrocie, w celu uzyskania kolejnego Bonusu Zespołowego. Wszelkie wartości brutto przekraczające 150 000 GV w Głównym 

Zespole Sprzedaży będą usuwane.

Okres Karencji
W celu obliczenia Bonusów Zespołowych, do uprzednich 30 dni, dodawany jest pięciodniowy okres karencji, aby ustalić status 

Aktywności.

Cotygodniowa Wypłata
Cotygodniowa wypłata jest godną uwagi cechą Planu Kompensacyjnego firmy Isagenix. Tydzień prowizji rozpoczyna się w 

poniedziałek o północy (czasu ET) i trwa do niedzieli godz. 23:59 (czasu ET). Zarobione Prowizje są wypłacane w poniedziałek 

następnego tygodnia.

Łączna pozostała 
pula USD Wartość dla 

Każdego Cyklu
Całkowita liczba 
uzyskanych Cykli
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Nieaktywni Niezależni Partnerzy
Niezależni Partnerzy, którzy nie są aktywni, nie będą gromadzić żadnego GV, a Holdover volume (Obrót Zachowany) zostanie 

wyzerowany.  

Utrzymanie Rangi Konsultant

Jeśli jesteś aktywny, ale nie uzyskasz Rangi Wypłacanej Konsultant, zachowasz istniejący obrót GV i będziesz nadal gromadził 

zarówno dodatkowy GV, jak i własny PV powyżej 100.

Słownik terminów

Aktywny -   w ramach Planu Kompensacyjnego, Niezależny 
Partner uważany jest danego dnia za Aktywnego, jeśli 
wygenerował Obrót Osobisty minimum 100   PV w ciągu 
ostatnich 30 dni. 

Status Aktywności - Oprócz możliwości utrzymania statusu 
Aktywności poprzez osobiste zakupy, Niezależni Partnerzy 
zarejestrowani we Włoszech mogą utrzymać Aktywność 
poprzez posiadanie Obrotu Osobiście Zarejestrowanych o 
wartości minimum 100 BV w każdym Zespole Sprzedaży 
(Lewym i Prawym Zespole) w ciągu ostatnich 30 dni, plus 
5-dniowy okres karencji, oraz posiadanie Obrotu Osobistego 
o wartości 0 lub więcej.

Aktywna Ranga -  termin używany głównie do promocji i 
konkursów.   Aktywna Ranga Niezależnego Partnera opiera 
się na jego Randze Wypłacanej uzyskanej w danym tygodniu 
prowizji. 

Niezależny Partner Isagenix -  Niezależny dystrybutor, który 
spełnił, i nadal spełnia, wymagania kwalifikacyjne określone 
we Wniosku i Umowie Niezależnego Partnera Isagenix, w 
tym także w Regulaminie oraz Planie Kompensacyjnym. 
Niezależny Partner to także pierwsza Ranga Planu 
Kompensacyjnego. Sam termin „Niezależny Partner” 
odnosi się ogólnie do wszystkich Partnerów Isagenix, bez 
względu na Rangę, chyba że z kontekstu wynika, że stopień 
Niezależny Partner jest zamierzonym znaczeniem.

Wirtualne Biuro Niezależnego Partera (ABO) - portal 
internetowy, za pośrednictwem którego Niezależni Partnerzy 
mają dostęp do informacji i narzędzi pomocnych w 
prowadzeniu działalności Isagenix.

System Wsparcia Niezależnych Partnerów -  System 
wsparcia online, dostępny dla każdego Niezależnego 
Partnera Isagenix podczas rejestracji. Obejmuje stronę 
internetową Niezależnego Partnera Isagenix, na której 
Klienci Detaliczni Niezależnego Partnera mogą kupować 
produkty Isagenix w cenie detalicznej, a Niezależny 
Partner może rejestrować nowych Klientów i Niezależnych 
Partnerów. Obejmuje to także dostęp do Wirtualnego Biura 
Niezależnego Partnera i materiałów szkoleniowych.

Działalność związana z Budowaniem Biznesu -   Rejestracja 
nowego Klienta lub Niezależnego Partnera, otrzymywanie 
prowizji w ramach Planu Kompensacyjnego, osiągnięcie 
Rang, uczestnictwo lub wykonywanie innych czynności 
związanych z biznesem, które może wyznaczyć Isagenix.  

Centrum Biznesowe -  Pozycja w Drzewie Zespołu, 
która może generować dochód. Pomaga w śledzeniu 
umiejscowienia w Drzewie Zespołu oraz wielkość Zespołów 
Sprzedaży. 

Obrót Prowizyjny (BV) - Wartość punktowa przypisana do 
każdego produktu Isagenix podlegającego prowizji

Tydzień prowizji - rozpoczyna się w poniedziałek o północy 
(czasu ET) i trwa do niedzieli godz. 23:59 (czasu ET).

Produkt Podlegający Prowizji -   Produkty konsumpcyjne 
Isagenix, które mają przypisaną wartość punktową, 
jako sposób obliczania prowizji i premii wypłacanych 
Niezależnym Partnerom.

Wynagrodzenie -   Prowizje, premie i inne świadczenia 
otrzymane przez Niezależnego Partnera w ramach Planu 
Kompensacyjnego lub w ramach innych programów 
motywacyjnych lub promocji wdrożonych przez Isagenix w 
celu sprzedaży produktów. Wynagrodzenie obliczane jest 
codziennie i wypłacane co tydzień, w każdy poniedziałek 
następnego tygodnia. 

Konsultant -   Druga Ranga Planu Kompensacyjnego.

Crystal Manager -   Gdy Użytkownik ma dwóch Osobiście 
Zarejestrowanych Konsultantów w ciągu 60 dni od uzyskania 
statusu Niezależnego Partnera. Program ten nazywany jest 
również „You Share, They Share”.

Crystal Dyrektor-   Gdy Użytkownik ma sześciu Osobiście 
Zarejestrowanych Konsultantów w ciągu 120 dni od uzyskania 
statusu Niezależnego Partnera. Program ten nazywany jest 
również „You Share, They Share”.

Crystal Executive -   Gdy Użytkownik ma dziesięciu 
Osobiście Zarejestrowanych Konsultantów (pięciu w Zespole 
po prawej, pięciu w Zespole po lewej stronie) w ciągu 180 dni 
od uzyskania statusu Niezależnego Partnera. Program ten 
nazywany jest również „You Share, They Share”.

Cykl -   Zobacz Bonus Zespołowy.

Dzień -   Od północy do 23:59 (ET). 

Dyrektor - Czwarta Ranga w Planie Kompensacyjnym. 

Sponsor Rejestracji -   Osoba, która osobiście zarejestrowała 
nowego Niezależnego Partnera lub Klienta.

Nagrody za subskrypcję - Opcjonalny program, umożliwiający 
automatyczne opracowanie wybranych, autoryzowanych 
zamówień, w wybranym dniu każdego miesiąca. Program 
Nagrody za subskrypcję zapewnia dodatkowe oszczędności 
i wygodę dla Użytkowników, którzy zdecydują się wziąć w 
nim udział.

Nadwyżka Obrotu -   Wartość PV powyżej 100, wykorzystana 
w ciągu ostatnich 30 dni w celu spełnienia wymogu 
Aktywności, zostanie przeniesiona do Obrotu Słabszego 
Zespołu Sprzedaży w momencie złożenia zamówienia przez 
Niezależnego Partnera. 

Executive -  Piąta Ranga w Planie Kompensacyjnym.
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Bonus Zespołowy Executive Matching -   Bonus dostępny 
dla Użytkowników o Randze Wypłacanej Executive, 
wysokości 10% wartości Bonusów Zespołowych (Cykli) 
uzyskanych przez ich Osobiście Zarejestrowanych 
Użytkowników o Randze Konsultant i wyższej. Bonus 
ograniczony jest do maksymalnie 25 Bonusów Zespołowych 
Executive Matching od jednego Osobiście Zarejestrowanego 
Konsultanta, a maksymalnie (łącznie) 250 w ciągu tygodnia.

Okres Karencji -   Pięciodniowy okres karencji dodawany do 
uprzednich 30 dni, w celu ustalenia statusu Aktywności, w 
sumie 35 dni. 

Obrót Zespołowy (GV) -   Łączna wartość BV, która 
gromadzi się w Zespołach Sprzedaży Niezależnego Partnera 
po lewej i prawej stronie.

Holdover Volume -   Niewykorzystany Obrót Zespołowy GV 
z każdego z dwóch Zespołów Sprzedaży, który może się 
kumulować w celu zdobycia kolejnego Bonusu Zespołowego  

Region macierzysty -   Region Isagenix, który obejmuje 
kraj lub terytorium, w którym Niezależny Partner przebywa 
w momencie Rejestracji. Niezależny Partner może 
zarejestrować nowych Użytkowników zamieszkujących w 
Regionie macierzystym bez konieczności ubiegania się o 
Sponsoring Międzynarodowy. 

Sponsor Międzynarodowy -   Niezależny Partner, który 
uzyskał zgodę na rejestrację nowych Niezależnych Partnerów 
i Klientów, w regionach innych niż jego Region macierzysty, 
i może kwalifikować się do otrzymania wynagrodzenia za 
sprzedaż produktów w takich Regionach.

Wniosek i Umowa o Sponsoring Międzynarodowy 
-   Wniosek i Umowa, które Niezależny Partner musi 
odpowiednio wypełnić i przesłać do Isagenix, jako jeden z 
warunków koniecznych do wzięcia udziału w Sponsoringu 
Międzynarodowym.IsaWallet -   IsaWallet umożliwia szybkie 
otrzymywanie płatności od Isagenix i efektywny transfer 
środków na konto bankowe. (Dostępne metody płatności 
różnią się w zależności od kraju).

Leadership Pools -  Tymczasowa promocja dostępna 
dla Użytkowników o Randze Manager i wyższej (także 
Platinum) w określonych rynkach, według uznania Isagenix. 
Niezależni Partnerzy muszą osiągnąć i utrzymać Rangę 
Wypłacaną Manager lub wyższą oraz zwiększyć liczbę Cykli 
Osobistych i / lub Cykli swoich Osobiście Zarejestrowanych 
Niezależnych Partnerów, aby zdobywać udziały w 
comiesięcznych Leadership Pools. (Zobacz IsagenixBusiness.
com lub skontaktuj się z Isagenix w celu uzyskania dalszych 
informacji.)

Linia sponsorska -   Linia Niezależnych Partnerów powyżej 
określonej Pozycji w Zespole Sprzedaży.

Zespół Sprzedaży o Mocniejszym Obrocie -   Zespół 
Sprzedaży posiadający największy niewypłacony Obrót 
Zespołowy (GV) w danym momencie. 

Manager -  Trzecia Ranga w Planie Kompensacyjnym.

Organizacja marketingowa -   Klienci i Niezależni Partnerzy, 
którzy znajdują się poniżej danego Niezależnego Partnera 
w Drzewie Zespołu, których zakup produktów umożliwia 
otrzymanie wynagrodzenia przez tego Niezależnego 
Partnera.

MegaCykl -   Zobacz str. 10 Planu Kompensacyjnego. 

Użytkownik -   Obejmuje Klientów i Niezależnych Partnerów, 
którzy utworzyli konto w Isagenix.

Zespół Sprzedaży o Słabszym Obrocie -   Zespół Sprzedaży 
posiadający najmniejszy niewypłacony Obrót Zespołowy 
(GV) w danym momencie. 

Ranga Wypłacana -   Ranga, do której Niezależny Partner 
kwalifikuje się w ciągu tygodnia prowizji, obliczana na 
podstawie wartości PV Niezależnego Partnera i/lub BV jego 
Osobiście Zarejestrowanych Członków zespołu.

Obrót Osobisty (PV) -   Łączny Obrót Prowizyjny (1) 
zamówień osobistych Niezależnego Partnera, zakupionych 
bezpośrednio od Isagenix (niezależnie czy produkty 
przeznaczone są do użytku osobistego czy odsprzedaży) 
oraz (2) zamówień bezpośrednich Klientów Detalicznych 
(złożonych przy pomocy Strony Replikowanej Niezależnego 
Partnera).

Personal Volume Holding (PVH) -   PV powyżej 100, które 
jest gromadzone, aż do momentu, kiedy Niezależny Partner 
zostanie Konsultantem. Po uzyskaniu statusu Konsultanta, 
PVH dotyczy Zespołu Sprzedaży o Słabszym Obrocie.

Osobiście Zarejestrowany Niezależny Partner -   Niezależny 
Partner, który został zarejestrowany przez innego 
Niezależnego Partnera Isagenix (określany jako Sponsor 
Rejestracji).

Osobiście Zarejestrowany Klient -   Klient, którego 
Niezależny Partner osobiście zarejestrował w Isagenix i dla 
którego jest zarejestrowany jako Sponsor Rejestracji.

Osobiście Zarejestrowany Użytkownik -   Członek, który 
został zarejestrowany przez innego Niezależnego Partnera 
Isagenix (określany jako Sponsor Rejestracji). Obejmuje 
wszystkich Osobiście Zarejestrowanych Klientów i 
Niezależnych Partnerów.

Sponsor Umieszczenia -   Sponsor, bezpośrednio pod którym 
nowy Użytkownik jest umieszczony w Drzewie Zespołu. 
Sponsor Umieszczenia może być również Sponsorem 
Rejestracji.

Pozycja -   Jest (1) Centrum Biznesowym prowadzonym 
przez Niezależnego Partnera lub (2) miejscem umieszczania 
Klientów i Niezależnych Partnerów w Drzewie Zespołu 
Sponsora Rejestracji.

Bonus za Przedstawienie Produktu  (PIB) -   Niezależni 
Partnerzy są uprawnieni do uzyskania jednorazowego bonusu 
za zakup kwalifikujących zestawów lub systemów przez nowo 
zarejestrowanych Użytkowników w momencie rejestracji. 

Obrót Kwalifikujący -   Wartość punktowa przypisana do 
każdego produktu Isagenix podlegającego prowizji, używana 
do określenia Aktywności Niezależnego Partnera.

Premie za Osiągnięcie Rangi -  Tymczasowa Promocja 
dostępna na określonych rynkach, według uznania Isagenix. 
Niezależni Partnerzy mogą zdobywać Premię za osiągnięcia 
określonych Rang lub poziomów Cykli. Niektóre Premie 
za Osiągniecie Rangi maja określony przedział czasowy. 
(Zobacz IsagenixBusiness.com lub skontaktuj się z Isagenix w 
celu uzyskania dalszych informacji.)

Ranga (-i) -   Tytuł lub status, który Niezależny Partner 
Isagenix uzyskał w ramach Planu Kompensacyjnego. Oto 
pięć płatnych Rang: Niezależny Partner, Konsultant, Manager, 
Dyrektor i Executive.

Isagenix zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Planu Kompensacyjnego lub dowolnej jego części w dowolnym momencie.
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Ranga Uznania -   Najwyższa ranga, jaką Niezależny Partner 
może uzyskać w ramach Planu Kompensacyjnego.

Region -   Kraj lub grupa krajów wyznaczona przez Isagenix, 
w celu wyodrębnienia obszarów geograficznych świata, w 
których Niezależny Partner może być Sponsorem dla nowych 
Niezależnych Partnerów i Klientów.

Klient Detaliczny -   Osoba, która zamawia produkty Isagenix w 
sugerowanych cenach detalicznych, za pośrednictwem Strony 
Replikowanej Niezależnego Partnera. Bezpośredni Klienci 
Detaliczni nie są Użytkownikami Isagenix. 

Bezpośrednie Zyski Detaliczne -   Zysk, jaki Niezależny Partner 
osiąga ze sprzedaży produktów Bezpośrednim Klientom 
Detalicznym. Niezależny Partner nie musi być Aktywny, aby 
osiągać bezpośrednie zyski detaliczne.

Zyski detaliczne -   Zysk, jaki Niezależny Partner osiąga ze 
sprzedaży produktów Klientom Detalicznym. Niezależny 
Partner nie musi być Aktywny, aby osiągać zyski detaliczne.

Bonusy Zespołowe (Cykle) -   Gdy aktywny Użytkownik o 
Randze Konsultant lub wyższej  zgromadzi co najmniej 900 
BV Obrotu Zespołowego (GV), z czego co najmniej 300 BV 
pochodzi Zespołu Sprzedaży o Słabszym Obrocie, a 600 
BV pochodzi z drugiego Zespołu Sprzedaży o Mocniejszym 
Obrocie, Niezależny Partner otrzymuje Bonus Zespołowy, 
zwany także Cyklem. Bonus Zespołowy jest również nazywany 
Cyklem. Niezależny Partner może zarobić wiele Cykli w danym 
dniu. 

Drzewo Zespołu -  Struktura organizacyjna Niezależnego 
Partnera (Zespół po prawej i po lewej stronie), w której 
umiejscowieni są nowi Klienci lub Niezależni Partnerzy. 
Zobacz Plan Kompensacyjny w celu uzyskania dodatkowych   
informacji.

Tydzień - rozpoczyna się w poniedziałek o północy (czasu ET) i 
trwa do niedzieli godz. 23:59  (czasu ET).

Cena hurtowa/Ceny hurtowe - Ceny ustalone przez Isagenix, 
które są niższe niż sugerowana cena detaliczna produktu.


